BESCHERMEN

PENETRATIETESTEN

Penetratietesten van SSL247® bootsen een kwaadaardige aanval

op een IT-systeem na. Deze tests worden onder realistische omstandigheden
uitgevoerd door gekwalificeerde testers.
Een penetratietest is veel méér dan een gewone audit of een automatische scan. De aangetroffen kwetsbaarheden worden
door een geaccrediteerde tester (zonder schade aan te richten) benut om de omvang van het risico in uw systeem in kaart te
brengen. De sterkte van uw infrastructuur wordt beproefd door middel van aanvallen vanuit het internet.

ONZE ERKENDE
PARTNERS

VERTROUWELIJKHEIDSGARANTIE

Wij werken samen met partners met alle benodigde
accreditaties en certificeringen die het hoogst mogelijke
serviceniveau garanderen.

NEEM CONTACT OP VOOR EEN
VRIJBLIJVENDE OFFERTE

In het kader van een penetratietest krijgen onze partners
toegang tot gevoelige informatie op uw systeem.
Voor elke test wordt daarom een geheimhoudingsverklaring
ondertekend, waarin expliciet wordt vermeld welke
handelingen zullen worden verricht. Wij verzamelen geen
gegevens en voegen niets toe zonder uw toestemming.

info@ssl247.nl | 020 3582 0789 (London office) | www.ssl247.nl

WAT WIJ KUNNEN TESTEN
Dit geldt onafhankelijk van de omvang van uw bedrijf of
de sector waarin u actief bent.
Aan de hand van uw behoeften bepaalt u zelf de scope en
de omstandigheden van de test:

•
•
•
•
•
•

DE STAPPEN VAN EEN
PENETRATIETEST
1 - We beginnen met het vaststellen van de scope en de
doelstellingen van de tests. U kiest het vertrekpunt:
•

white box: De tester krijgt op voorhand alle informatie
(zoals interne structuur en wachtwoorden)

Websites en applicaties

•

grey box: De tester krijgt geen informatie vooraf

Externe penetratie/infrastructuur

•

black box: al tester non viene fornita alcuna informazione

Interne penetratie
Beoordeling van firewalls
Beoordeling van mobiele beveiliging
VPN/VoIP-test

Wij verzorgen tevens PCI DSS-scans (verplicht voor websites
die creditcardbetalingen aanbieden) en tests van aanvallen
met ‘social engineering’ (via uw medewerkers).

VRAAG EEN GRATIS OFFERTE AAN!
Onze penetratietests zijn een maatwerkservice. Bel ons
nu op +44 (0)20 3582 0789 voor een kosteloze en
vrijblijvende offerte.
Bezoek ook onze speciale webpagina:

www.SSL247.nl/penetrationtesting

preliminare
2 - De tester probeert in te breken en brengt kwetsbaarheden
en zwakke plekken in kaart.
3 - De tester probeert de gevonden kwetsbaarheden te benutten
om de bijbehorende risico’s te beoordelen, en stelt vervolgens
een rapport op.
4 - U ontvangt een gedetailleerd kwetsbaarhedenrapport met
conclusies en aanbevelingen. Het risico voor uw systeem wordt
ingeschaald als Laag, Gemiddeld, Hoog of Kritiek.
De informatie in het rapport wordt op een begrijpelijke manier
gepresenteerd voor personen zonder technische kennis, terwijl
alle belangrijke technische details behouden blijven voor uw
IT-team. U kunt altijd een gratis voorbeeldrapport
aanvragen!
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